
BARBECOOK  
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The taste of fun

Het roken van voedsel is hot & trendy! 

Of het nu gaat om een stuk vlees of vis, groenten

of fruit of zelfs zuivelproducten, alles is mogelijk. 

Het enige wat je nodig hebt is het geschikte rook-

materiaal en… veel tijd! Roken kan immers dagen in 

beslag nemen. 

Vooral tijdens koud roken heb je wat extra geduld 

nodig, maar geloof ons, het is het wachten helemaal 

waard. Verwacht je aan onevenaarbare smaken van 

met rookhout doordrongen bereidingen! 

Ready for your smoking adventure?
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Oskar 
De Oskar kan zowel worden gebruikt als 
rookoven en barbecue. Een regelbare 
luchttoevoer, robuuste roosters en op-
hanghaken zijn het geheim van dit krach-
tige 2-in-1 toestel. Met dit exemplaar kan 
je zowel koud als warm roken, waarbij 
de rooksmaak verkregen wordt door het 
toevoegen van rookmot, rookchips of 
hout chunks. Dit toestel is beschikbaar  
in twee verschillende maten.

Generator voor  
koud roken 

Wanneer je koud gaat roken, gebruik je 
Barbecook’s generator voor koud roken. 
Dit spiraalvormig accessoire vul je met 
rookmot naar keuze en zet je in de Oskar 
rookoven of een barbecue met deksel. 
Koud roken gebeurt bij een temperatuur 
tussen 20 en 25 °C. Je hoeft het toestel 
dus niet aan te steken. Het enige wat  
je moet doen is een theelichtje op  
het einde van de generator plaatsen  
om de rookmot te laten smeulen. 

Otto
De Otto is een elektrische rookoven waar-
mee je hemelse warm gerookte gerechten 
tevoorschijn tovert. Het toestel is overigens 
uiterst gebruiksvriendelijk: vul je oven met in 
water geweekte rookchips, leg je bereiding 
op het rooster, steek de stekker in  
het stopcontact en roken maar!
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Rookdoos 

Warm roken met een gasbarbecue? Het kan! Dankzij Barbecook’s rookdoos maak je 
van jouw bereidingen buitengewone smaakbommetjes. Je vult de geperforeerde box 
met in water geweekte rookchips, steekt ‘m in de voorziene ruimte van je gasbarbecue 
en je rooksessie kan beginnen!

AANBOD ROOKOVENS & -ACCESSOIRES
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Rookchips
EIK COGNAC
Sterke & stevige smaak - Ideaal bij rood vlees 
& wild - BC-SMO-5033.

APPEL
Zoete & milde smaak - Ideaal bij kip, wild & vis 

BC-SMO-5000.

CITROEN
Fruitige & frisse smaak - Ideaal bij gevogelte, 
varken & groenten - BC-SMO-5005.

HICKORY
Stevige smaak, wordt meestal gemengd  
met eik voor een perfecte balans (1/3 hickory  
& 2/3 eik) - Ideaal bij vlees, gevogelte & varken  
BC-SMO-5002.

JACK DANIELS
Smaak van eik & whisky - Ideaal bij rundvlees, 
lam, varken, kip, groenten & kaas - BC-ACC-7214.

KERS
Licht zoete & fruitige smaak. Kan eventueel  
gemengd worden met eik of appel - Ideaal bij 
vlees, gevogelte & varken - BC-SMO-5004.

OLIJF
Kruidige & aardachtige smaak - Ideaal bij  
gevogelte - BC-SMO-5003.

ELS 
Zoete smaak & muskusachtige geur - Ideaal bij 
gevogelte, varken & vis - BC-SMO-7434.

EIK
Allrounder, iets meer uitgesproken van smaak, 
maar nog steeds vrij mild. Kan eventueel  
gemengd worden met andere soorten - Ideaal bij 
vlees, gevogelte, vis, groenten & kaas
BC-SMO-5001.

EIK RODE WIJN 
Zoete & kruidige smaak - Ideaal bij rood vlees, 
wild, varken & vis - BC-SMO-5032.

EIK WHISKY 
Smaak van eik & whisky - Ideaal bij rundvlees, 
lam, varken, kip, groenten & kaas - BC-SMO-5031.
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Rookmot

AANBOD ROOKHOUT

BEUK
Allrounder, zachte  & volle smaak 
met licht zoete hint - Ideaal bij vlees, 
gevogelte, vis, groenten & kaas  

BC-SMO-5007.

ELS
Zoete smaak & muskusachtige geur 
Ideaal bij gevogelte, varken & vis  

BC-SMO-5008.

EIK
Allrounder, iets meer uitgesproken 
van smaak, maar nog steeds vrij 
mild. Kan eventueel gemengd  
worden met andere soorten  
Ideaal bij vlees, gevogelte, vis, groen-
ten & kaas - BC-SMO-5040.

EIK WHISKY
Smaak van eik & whisky  
Ideaal bij rundvlees, lam, varken, kip, 
groenten & kaas - BC-SMO-5041.

EIK RODE WIJN
Zoete & kruidige smaak  
Ideaal bij rood vlees, wild, varken  
& vis - BC-SMO-5042.

OLIJF
Kruidige & aandachtige smaak.
Voor de meer ervaren roker.  
Kan eventueel gemengd worden met 
eik of hickory - Ideaal bij gevogelte 
BC-SMO-5043.
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Hout chunks

BEUK
Allrounder, zachte & volle smaak met licht  
zoete hint - Ideaal bij vlees, gevogelte, vis,  
groenten & kaas - BC-SMO-5010.

EIK
Allrounder, iets meer uitgesproken van smaak, 
maar nog steeds vrij mild. Kan eventueel  
gemengd worden met andere soorten. 
Ideaal bij vlees, gevogelte, vis, groenten & kaas  
BC-SMO-5053.

EIK COGNAC
Sterke & stevige smaak - Ideaal bij rood vlees  
& wild - BC-SMO-5051.

EIK WHISKY
Smaak van eik & whisky - Ideaal bij rundvlees, 
lam, varken, kip, groenten & kaas - BC-SMO-5050.

EIK RODE WIJN 
Zoete & kruidige smaak. 
Ideaal bij rood vlees, wild, varken & vis  
BC-SMO-5009.

PERZIK 
Zoete & kruidige smaak - Ideaal bij gevogelte & 
varken - BC-SMO-5052.
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Rookplankjes
Voor een mild rookaroma.
Ideaal bij zalm, zeevruchten, runds-  
en varkensvlees.

CEDERHOUT 
Set van 2 rookplanken
BC-SMO-5011.

BEUKENHOUT 
Set van 2 rookplanken
BC-SMO-5012.

ELSHOUT 
Set van 2 rookplanken
BC-SMO-5013.
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 Tips & tricks 

• Controleer tussendoor regelmatig of 
de rookmot nog aan het smeulen is. 
Indien niet, steek je deze opnieuw aan 
met behulp van een lange aansteker of 
bunsenbrander.

• Het is belangrijk dat er 
voldoende lucht tussen 

de rookmot zit. Duw de 
mot dus nooit te hard 
aan of ga niet met de 
generator schudden 
tijdens het vullen.

Koud roken 
Koud roken doe je met de Oskar rookoven of met om het even welke barbecue die 
een deksel heeft. Bij koud roken wordt je bereiding enkel gerookt, maar niet gegaard. 
Dit gebeurt op een lage temperatuur, tussen 20 en 25 °C. 

Je hoeft je Oskar rookoven of barbecue dus niet aan te maken met houtskool.  
Bij deze rooktechniek gebruik je Barbecook’s generator voor koud roken (BC-SMO-5021) 
die je vult met rookmot en laat smeulen met behulp van een theelichtje in je rookoven 
of barbecue. Je blaast de vlam zachtjes uit zodra de rookmot begint te verkleuren.  
De rook zou dun en blauwachtig van kleur moeten zijn. Vervolgens leg je de ingre- 
diënten op het rooster of hang je ze aan de haken van je rookoven. 

Volg de tijden die opgegeven staan in je recept, maar hou daarnaast ook rekening 
met je eigen voorkeur van hoe intens je de rooksmaak wenst te hebben. 

Koud roken duurt minstens 2 uur. Probeer je bereiding er dus niet vroeger uit te 
halen. Geduld is een mooie deugd!

10



KOUD ROKEN

Warm roken kan praktisch altijd en overal! 
Koud roken is echter een ander verhaal. 

We raden je af om dit te doen bij warm 
zomerweer. Het zal immers uiterst 
moeilijk worden om in deze weers-
omstandigheden onder de aanbe-
volen grens van 25 °C te blijven met 
je rookoven.
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Vooraf  
pekelen?
Belangrijk: ben je van plan vlees 
of vis koud te roken? Vergeet 
deze dan vooraf niet te pekelen! 
Dit is cruciaal om bacteriën & 
schimmels te vermijden en een 
voedselvergiftiging te ontlopen. 
Dankzij het pekelen en roken 
van je ingrediënten krijgt je 
bereiding bovendien een extra 
heerlijke smaak en kan je het 
voedsel langer bewaren. Je kan 
droog of nat pekelen.

Ook zuivelproducten kan je perfect koud roken. 
Denk maar aan harde kaassoorten, hardgekookte eieren
of melk. Het pekelen kan je hier achterwege laten.

12



Droog pekelen

Door ingrediënten droog te pekelen gaan 
de eiwitten stollen. Tijdens het roken ga 
je vocht onttrekken aan het rauwe pro-
duct en zo de bacteriële groei afremmen.  
Dit zorgt voor een langere bewaringstijd.

Hoe werkt het? Droog pekelen doe je 
met zeezout, eventueel aangevuld met 

wat gekneusde kruiden 
zoals rozemarijn, tijm en 
peperbolletjes. Wees 
creatief en ga zelf op zoek 
naar de ideale smaakcom-
binatie. Vervolgens pak 
je je bereiding volledig in 
met het pekelmengsel en 
plaats je het in de koel-
kast. 

Na ± 12 uur haal je je gepekelde stuk vis 
of vlees eruit en spoel je het grondig af. 
Dep het stuk daarna droog en plaats op-
nieuw in de koelkast gedurende ± 12 uur. 
Daarna kan het roken beginnen. 
Dit duurt zo’n 2 à 10 uur, afhankelijk van 
hoe intens je de rooksmaak wil laten door-
dringen in het voedsel. Opgelet, dit alles 
moet gebeuren tussen een temperatuur 
van 20 en 25 °C. 

Nat pekelen

Bij nat pekelen gaan de eiwitten niet stol-
len. Je bereiding blijft sappig. 

Hoe werkt het? Meng 1 liter water met 
80 gram zeezout (of 60 gram zeezout 
& 20 gram rietsuiker) en voeg eventueel 
wat kruiden toe. Steek je bereiding in dit 
mengsel en plaats in de koelkast geduren-
de ± 12 uur. Haal daarna je ingrediënten 
uit het pekelmengsel en dep af (zonder af 
te spoelen!).

Plaats het voedsel daarna nogmaals 12 
uur in de koelkast en dep tussendoor af 
en toe droog. Vervolgens mag het voedsel 
de rookoven/barbecue in, dit gedurende 
2 à 10 uur, afhankelijk van hoe intens je 
de rooksmaak wil laten doordringen in het 
voedsel. Opgelet, dit alles moet gebeuren 
tussen een temperatuur van 20 en 25 °C. 

DROOG EN NAT PEKELEN

Last but not least: laat je bereiding na het roken nog voor enige tijd rusten in de 
koelkast. Dit zal ervoor zorgen dat de rook zich kan verspreiden over het volledige 
product. Indien je de ingrediënten vacuüm trekt, moet dit gedurende 24 uur. Indien je 
ervoor kiest de bereiding niet vacuüm te trekken, laat je het gedurende 48 uur rusten. 
Hou er bij deze laatste optie wel rekening mee dat je koelkast naar rook zal ruiken.
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Warm roken 

Warm roken gebeurt, zoals de naam al doet vermoeden, bij een hogere temperatuur. 
Bij deze methode dien je je rookoven of barbecue, in tegenstelling tot bij koud roken, 
dus wel aan te maken met houtskool. 

De temperatuur mag echter de limiet van 70 à 75 °C niet overschrijden. De rooksmaak 
wordt verkregen door het toevoegen van rookhout. Barbecook biedt verschillende 
smaken chips & chunks aan. Door ingrediënten warm te roken gaan ze garen én 
worden ze doordrongen van een hemelse rooksmaak, 2 in 1! Bij warm roken is 
pekelen slechts optioneel. Het is echter wel de ideale manier om extra veel smaak 
toe te voegen. Ook voor deze rooktechniek dien je dan je ingrediënten gedurende  
12 uur in een pekelmengsel van zout & kruiden te laten rusten in de koelkast en 
daarna voor nog eens 12 uur te laten drogen.
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Hoe gaat warm roken in z’n werk? 
Kies allereerst de gepaste rookchips of 
hout chunks uit en laat minimum een uur 
weken in water. De vuistregel is: gebruik 
een handvol chips/chunks voor één kwart 
van de rooktijd. Maak vervolgens de Oskar 
rookoven of je houtskoolbarbecue aan met 
enkele aanmaak houtwollen en kwalitatieve 
houtskool. Breng naar een temperatuur 
van ± 70 °C. Eenmaal op temperatuur is 
het tijd om het rookhout toe te voegen. 

Gebruik je chips? Wikkel deze dan in 
wat aluminiumfolie, prik er enkele gaatjes 
in en leg op je houtskool. Gebruik je 
chunks? Strooi deze dan rechtstreeks 
op je houtskool. Bovendien beschikt de 
Oskar over een bouillonpan die gevuld kan 
worden met vloeistoffen als water, bouillon, 
wijn en eventueel wat kruiden. Op deze 
manier zullen er tijdens het roken dampen 
ontstaan die je bereiding extra sappig 
houden en nog meer smaak geven. 

Het vocht zorgt daarnaast voor een 
betere circulatie van de rook doorheen je 
toestel. Indien je tijdens jouw rooksessie 
evenwel beslist deze pan niet te vullen, is 
het toch aangeraden deze te laten zitten 
voor een betere regeling van de warmte 
in je rookoven. Na het doorlopen van de 
vorige stappen, mogen de ingrediënten 
het rooster op of kunnen ze aan de haken 
worden gehangen (Oskar).

Volg steeds de aanwijzingen in je recept wat 
betreft de aanbevolen rooktijd. Eenmaal 
klaar met roken hoef je je bereiding niet te 
laten rusten in de koelkast zoals bij koud 
roken, je kan meteen genieten van je 
huisgemaakt smaakbommetje!

WARM ROKEN

Temperatuur te hoog?
 Plaats dan het deksel op je toestel en sluit de 
luchttoevoergaten. Koud water of enkele ijsblokjes 
in de bouillonpan kunnen ook wonderen doen!

 Temperatuur te laag?
 Zet de luchttoevoergaten open of voeg extra houts- 

kool toe.

O
V

E
R

 R
O

K
E

N
W

A
R

M
 R

O
K

E
N

R
E

C
E

P
TE

N
K

O
U

D
 R

O
K

E
N

15



Hoe werkt het? Vul de onderste plateau van de Otto met in water geweekte rook-
chips, leg je (gepekelde) bereiding op het rooster en schuif deze samen met de 
vetopvanglade in je rookoven. Plaats het deksel erop, steek de stekker in het stop-
contact en let’s smoke!

Bereidingstijden voor de OTTO :

 0,5 kg 1 kg 1,5 kg

Vis 15-25 min. 25-35 min. 35-60 min.

Schaaldieren 10-15 min. 25-30 min. 30-35 min.

Gevogelte 40-45 min. 50-55 min. 60-65 min.

Varken 30-35 min. 40-45 min. 50-55 min.

Rund 20-25 min. 40-45 min. 50-55 min.

Lam 30-35 min. 40-45 min. 50-55 min.

Groenten 20 min.

Aardappelen 40 min.

Mais 60 min.

Ook de elektrische rookoven Otto is de perfecte bondgenoot om warm te roken! 
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Wist je dat je ook warm kan roken met 
een Barbecook gasbarbecue?
Dit doe je met behulp van een rookdoos: 
een rechthoekig kistje uit metaal met 
geperforeerd deksel. Deze box vul je met 
vooraf geweekte rookchips en plaats je in 
de hiervoor voorziene ruimte van je gas-
barbecue. Door de hitte van je barbecue 
gaat het hout in de rookdoos na onge-
veer 10 à 20 minuten gloeien en ontwik-
kelt er zich rook. Deze ontsnapt door de 
gaten van de box en verspreidt zich in 

En dan zijn er nog de zogenaamde 
houten rookplankjes. Het klinkt 
raar, een houten plankje op de 
barbecue, maar het is een abso-
lute must-have! Barbecook biedt 

3 verschillende soorten aan: uit 
cederhout, beukenhout en elshout. 

Alvorens je zo’n plank gebruikt, dien je 
het voor enige tijd te laten weken in wa-
ter. Plaats eventueel iets zwaar bovenop 
het rookplankje, zodat het goed onder 
water blijft. Daarna kan het echte werk 
beginnen: plaats de rookplank allereerst 
even boven een directe hittezone van 
je barbecue. Eenmaal de onderkant 
donker wordt en je rook ziet, draai je de 
rookplank om. Je legt er vervolgens de 
bereiding op en plaatst de plank boven 
een indirecte hittezone van de barbecue. 
Het roken kan beginnen!

de barbecue. De rook wordt vervolgens 
langzaam opgenomen door de verschil-
lende ingrediënten die op je grill liggen. 
Een aanrader! 

Zorg er altijd voor dat je rookchips 
goed uitgelekt zijn. 
Te nat rookhout gaat namelijk sto-
men in plaats van roken.
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RECEPTEN

Bereiding

1.  Vul de generator voor koud roken met beuk rookmot.
2.  Plaats het kaarsje op het einde van de spiraal.  

Als de rookmot boven het kaarsje begint te smeulen,  
blaas je het theelichtje uit en haal je het weg.

3.  Plaats de generator voorzichtig in de Oskar rookoven.
4.  Leg de gedroogde worsten en kazen op het rooster 

en sluit het deksel. Zorg zeker dat er voldoende plaats zit 
tussen de verschillende ingrediënten. 

5.  Check geregeld de temperatuur. Deze mag niet boven de 
25 °C gaan.

6.  Haal de worst en kaas na 2 uur uit de rookoven.
7.  Snij in stukjes en serveer op een leuke aperitiefplank.
8.  Voeg eventueel nog wat nootjes, verse kruiden  

en trostomaatjes toe. Enjoy! 

Ingrediënten

Enkele gedroogde worsten
Enkele stukken harde kaas 

// Aperitiefplankje van koud gerookte charcuterie & kaas

TIP: Comté kaas - Cheddar kaas - Parmigiano Reggiano 
(onze favoriet) - Grana Padano - half belegen Gouda

Ingrediënten

Verse eieren - mayonaise  - toastbrood - peper  -  
verse tuinkruiden - grof zeezout

Bereiding

1.  Kook enkele eieren gedurende 10 minuten.
2.  Pel vervolgens de eieren en dep ze goed af. 

Het is belangrijk dat ze droog zijn  
zodat ze de rooksmaak goed kunnen 
opnemen.

3.  Vul de generator voor koud roken met 
beuk rookmot.

4.  Plaats het kaarsje op het einde van de 
spiraal. Als de rookmot boven het kaarsje  
begint te smeulen, blaas je het theelichtje 
uit en haal je het weg.

5.  Plaats de generator voorzichtig in de Oskar 
rookoven.

6.  Leg de eieren op het bovenste rooster en 
sluit het deksel.  
Zorg er zeker voor dat de eieren niet tegen 

elkaar liggen.
7.  Open de luchttoevoer zowel aan de onder- 

als bovenkant van de Oskar, zodat een 
goede luchtcirculatie mogelijk is.

8.  Check regelmatig de temperatuur. Deze 
mag niet boven de 25 °C gaan.

9.  Rook de eieren gedurende 15 à 30 minuten 
tot ze een mooie geelbruine kleur krijgen.

10.  Plet de eieren en meng deze met wat 
mayonaise en verse tuinkruiden. 
Werk af met peper en grof zeezout.

11.  Serveer de eiersalade op een knapperige 
toast. Werkelijk egg-cellent!

// Koud gerookte eieren
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Ingrediënten

voor het buikspek:
700 g buikspek
3 eetlepels bruine suiker
3 à 5 kg grof zeezout
1 theelepel chilipeper
1 theelepel zwarte peper
1 theelepel korianderzaad
1 eetlepel paprikapoeder
1 theelepel lookpoeder
Enkele lepels gemengde peperbollen  
Enkele takjes verse tijm
voor de gemarineerde augurken:
4 grote augurken
2 eetlepels olijfolie
4 eetlepels rijstazijn
voor de looksaus:
200 ml volle yoghurt
3 eetlepels mayonaise
2 teentjes look
voor de afwerking:
3 zoete puntpaprika’s
Enkele blaadjes salade
Enkele takjes verse koriander
Enkele takjes verse munt
2 grote Turkse broden of verschillende  
kleine Turkse broodjes
Pijnboompitjes
Pikante saus

Bereiding

1. Kneus alle kruiden in een vijzel tot poeder.
2. Maak met een scherp mes een ruitpatroon  

in de vetlaag van het buikspek. Ga ongeveer 
0,5 à 1 cm diep, maar let op dat je het vlees 
zelf niet raakt.

3. Wrijf het buikspek volledig in met  
het pekelmengsel en leg in een schaal.  
Mix de suiker met het grove zeezout en zorg 
ervoor dat het spek hier volledig mee bedekt 
wordt. Bedek met folie en laat 24 rusten  
in de koelkast.

4. Na 24 uur haal je je stuk vlees uit de koelkast. 
Spoel grondig af en dep droog. Laat het 
spek vervolgens opnieuw 24 uur rusten in 
de koelkast. Deze keer hoeft het niet meer 
afgedekt te worden. 

5. Vul de generator voor koud roken  
met whisky rookmot.

6. Plaats het kaarsje op het einde van de spiraal. 
Als de rookmot boven het kaarsje begint  
 
 

te smeulen, blaas je het theelichtje uit  
en haal je het weg.

7. Plaats de generator voorzichtig  
in de Oskar rookoven.

8. Vul de bouillonschaal met water of bouillon.
9. Leg het buikspek op het bovenste rooster,  

sluit het deksel en laat garen voor 6 à 8 uur. 
10. Check regelmatig de temperatuur.  

Deze mag niet boven de 25 °C gaan.
11. Controleer regelmatig of de rookmot nog 

smeult. Indien niet, maak deze terug aan met 
een aansteker of bunsenbrander. 

12. Na 6 à 8 uur mag het buikspek  
uit de rookoven.

13. Laat het buikspek nu gedurende minimum  
24 uur (indien vacuüm getrokken) of 48 uur 
(indien niet vacuüm getrokken) rusten in  
de koelkast. Op deze manier kan de rook zich 
optimaal verspreiden doorheen  
het volledige stuk buikspek.

14. Steek vervolgens de 
Barbecook Loewy  
aan. Wacht tot de 
houtskool een wit 
laagje krijgt en bak het 
buikspek vervolgens 
nog enkele minuten af. 
Op die manier krijg je 
een heerlijke krokante 
korst. 

15. Plet de look en snij deze 
fijn. Meng voor de looksaus 
de yoghurt, mayonaise en geplette 
look en kruid af met peper en zout.

16. Maak hierna de koriander-munt mayonaise. 
Snij de kruiden fijn en meng deze  
met de mayonaise.

17. Snij de augurken in dunne schijfjes en marineer 
deze in het mengsel van rijstazijn, olijfolie,  
peper en zout.

18. Rooster enkele pijnboompitjes in een braadpan 
zonder vetstof en warm indien gewenst  
de Turkse broodjes nog even op.

19. Snij de Turkse broodjes open en vul op  
met wat stukjes buikspek, sla, augurk, 
looksaus, koriander-munt mayonaise  
en de geroosterde pijnboompitjes.

// Broodje koudgerookt buikspek
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// Koud gerookte zalm met whisky

Ingrediënten

Een mooie grote verse zalmfilet
Gemengde peperbollen
Gedroogde Jeneverbessen
Verse kruiden (rozemarijn, tijm en dille)
Enkele schijfjes sinaasappel
Grof zout
Rietsuiker
Geturfde whisky

Bereiding

1.  Kneus een handvol peperbollen, 
jeneverbessen en verse kruiden in een vijzel.

2.  Wrijf de zalmfilet in met een scheutje geturfde 
whisky en werk af met de gekneusde 
specerijen.

3.  Meng 1 liter water met 60 gram grof zeezout 
en 20 gram rietsuiker. 

4.  Leg de zalm in een schotel en dompel  
deze onder met het mengsel. Voeg hierbij 
enkele schijfjes sinaasappel en extra kruiden 
toe. Dek de schaal af met een folie en plaats in 
de koelkast gedurende 12 uur. 
We raden aan om regelmatig in de pekel te 
roeren, zodat de specerijen niet allemaal naar 
de bodem zakken. 

5.  Haal de zalm na 12 uur uit de koelkast  

en dep droog. Nu mag de zalm opnieuw 
voor 12 uur in de koelkast (onafgedekt) om te 
drogen.

6.  Vul de generator voor koud roken  
met rode wijn rookmot. 

7.  Plaats het kaarsje op het einde van  
de spiraal. Als de rookmot boven  
het kaarsje begint te smeulen, blaas je  
het theelichtje uit en haal je het weg.

8.  Plaats de generator voorzichtig  
in de Oskar rookoven.

9.  Leg de zalmfilet op het bovenste rooster  
en sluit het deksel. 

10.  Check regelmatig de temperatuur.  
Deze mag niet boven de 25 °C gaan.

11.  Na 7 à 8 uur mag de zalm uit de rookoven.
12.  Laat de zalm nu gedurende minimum  

24 uur (indien vacuüm getrokken) of 48 uur 
(indien niet vacuüm getrokken) rusten  
in de koelkast. Op deze manier kan  
de rook zich optimaal verspreiden  
doorheen de volledige zalm.

13.  Haal de zalm uit de koelkast en snij in fijne 
blokjes of sneetjes. Heerlijk als aperitief, 
bij een slaatje, pasta of op een broodje. Tast 
toe!
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RECEPTEN

Ingrediënten

1 punt Parmezaanse kaas

Bereiding

1.  Vul de generator voor koud roken met eik 
rookmot.

2.  Plaats het kaarsje op het einde van de 
spiraal. Als de rookmot boven het kaarsje  
begint te smeulen, blaas je het theelichtje 
uit en haal je het weg.

3.  Plaats de generator voorzichtig in de Oskar 
rookoven.

4.  Leg de punt Parmezaanse kaas op het 

rooster en sluit het deksel. 
5.  Check geregeld de temperatuur. Deze mag 

niet boven de 25 °C gaan.
6.  Haal de kaas na 2 uur uit de rookoven.
7.  Verbrokkel of snij in stukjes en meng door 

een salade of serveer tijdens het aperitief.
8.  Klaar is kees! Parmezaanse kaas roken 

is zowel letterlijk als figuurlijk een koud 
kunstje! 

//  Koud gerookte  
Parmezaanse kaas

Ingrediënten

4 kabeljauwfilets - trostomaatjes - tartaar - dille - peper
grof zeezout

Bereiding

1.  We gebruiken olijf rookchips in dit recept.  
Dit zal een heerlijk mediterrane toets geven  
aan de bereiding. Laat voor minimum 1 uur  
weken in water.

2.  Kruid de kabeljauwfilets met peper, grof zeezout  
en dille. 

3.  Steek de Otto in het stopcontact en verspreid  
de geweekte rookchips over de bodemplaat. 

4.  Leg de kabeljauw op het rooster en sluit  
het deksel. Laat de kabeljauw vervolgens 
gedurende 25 à 30 minuten roken in de Otto. 

5.  Haal de kabeljauw uit de rookoven en serveer  
met tartaar, verse dille en enkele trostomaatjes.

6.  Smakelijk!

// Warm gerookte kabeljauw
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Ingrediënten

24 grote scampi’s
24 takjes citroengras
voor de marinade:
2 cm verse geraspte gember
1 bos korianderblaadjes, fijngehakt
1 chilipeper, ontpit en fijngehakt
3 eetlepels olijfolie
4 eetlepels limoensap
1 eetlepel sesamolie
1 eetlepel sojasaus
1 teentje knoflook, fijngehakt
1 eetlepel ahornstroop
5 eetlepels grof zeezout

Bereiding

1.  Mix alle ingrediënten voor de marinade.  
Giet vervolgens in een plastic diepvrieszakje. 

2.  Kneus de citroengrastakken lichtjes en spies 
de rauwe scampi’s erop. Doe ze in het zakje 
met marinade en plaats gedurende 2 uur  
in de koelkast.

3.  We gebruiken hickory rookchips in dit recept. 
Deze geven een kruidige en intense smaak 
af. Laat de chips vooraf weken in water 
gedurende minimum een uur.

4.  Maak de Oskar rookoven aan met enkele 
aanmaak houtwollen en kwalitatieve 
houtskool. 

Breng naar een temperatuur van ± 70 °C.
5.  Leg de uitgelekte rookchips in aluminiumfolie, 

maak er een pakketje van en prik er  
enkele gaatjes in. Leg het vervolgens  
op de hete kolen.

6.  Haal nu de scampi’s uit de marinade  
en leg ze op het rooster. Laat de rookoven  
z’n werk doen.

7.  Eenmaal de scampi’s een mooie kleur  
hebben en ze gaar zijn, kan je  
ze van het rooster halen.

8.  Enjoy!

// Warm gerookte scampi’s met citroengras
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RECEPTEN

// Risotto van warm gerookte knolselder
Ingrediënten

300 g risottorijst
½ knolselder
4 eetlepels hazelnoten
1 sjalot
1 teentje look
1 liter kippenbouillon
2 eetlepels zure room
50 g Parmezaanse kaas
Peterselie of basilicum
1 citroen
10 dunne plakjes spek
200 g bospaddenstoelen
1 scheut witte wijn
Olijfolie
Peper
Zout

Bereiding

1. We gebruiken appel rookchips in dit recept. 
Laat vooraf weken in water gedurende een uur.

2. Snij de knolselder in schijven.
3. Laat de rookchips uitlekken en leg ze  

in de bodemschaal van de Otto rookoven.  
Leg vervolgens de stukken knolselder  
op het rooster en laat roken gedurende  
25 à 30 minuten.

4. Maak de kippenbouillon klaar en hou warm.
5. Haal de knolselder uit de Otto rookoven.  

Snij in kleine stukjes en cutter fijn. 
6. Snij nu ook de look en ajuin zeer fijn  

en stoof aan in wat olijfolie.
7. Voeg de risottorijst toe. Roer onder elkaar  

tot de rijst er wat glazig uitziet. Blus met  
witte wijn en laat de wijn bijna verdampen.

8. Voeg de gecutterde knolselder toe.
9. Voeg hierna lepel per lepel bouillon toe en roer 

onder elkaar. Wanneer alles bijna geabsorbeerd 
is, voeg je opnieuw wat bouillon toe.  
Herhaal tot de rijst beetgaar is.

10. Bak ondertussen de paddenstoelen  
in wat olijfolie en rooster de hazelnoten  
in een droge pan. 

11. Bak ook het spek in een pan zonder vetstof. 
Laat uitlekken op keukenpapier en verkruimel.

12. Is de risotto gaar? Voeg dan de paddenstoelen, 
zure room, geraspte kaas en de zeste  
van gewassen citroen toe. Kruid goed  
af met peper en zout.

13. Werk af met de fijngesneden verse kruiden, 
extra zwarte peper, hazelnoten en spek.  
Versier met schilfers Parmezaanse kaas.

14. Comfortfood for the win!

Gebruik voldoende smaakmakers.  
Het is niet omdat je je bereidingen gaat 
roken, dat je ze niet meer hoeft te kruiden.

 Tip 
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Ingrediënten

1 grote zalmfilet
Citroen
voor de marinade:
Een handvol roze peper
4 eetlepels honing
2 steranijs
1 eetlepel paprikapoeder
1 theelepel zeezout
1 eetlepel mosterd

Bereiding

1.  We gebruiken een rookplank uit cederhout 
voor de bereiding van de zalm.  
Laat voor minimum 1 uur weken in water.

2. Mix ondertussen de ingrediënten  
voor de marinade.

3.  Borstel het stuk zalm rijkelijk in  
met de marinade en laat voor minimum  
30 minuten intrekken.

4.  Snij de citroen in plakjes.
5.  Maak de Barbecook Edson aan met behulp 

van een houtskoolstarter.  
6.  Eenmaal de barbecue grill-klaar is, leg je  

de rookplank even boven een directe hittezone 
op de barbecue. Wanneer de onderkant  
van de plank een donkere kleur krijgt,  
draai je hem om.

7.  Leg nu enkele schijfjes citroen op je rookplank 
en vervolgens de zalm. Leg boven  
een indirecte hittezone (maak vooraf  
de hittezones door de kolen naar één 
bepaalde kant te harken). Leg de zalm  
zeker met de velzijde op de citroenen.

8.  Gril de zalm voor ongeveer 25 minuten  
tot de zalm niet meer doorzichtig is  
en de buitenkant lichtjes krokant wordt.

9.  Snij het stuk zalm in stukken  
en serveer met een frisse sla. 

10.  Geniet ervan!

// Zalm op rookplankje

 Tip 
Wanneer je meerdere stukken/ingrediënten 
gaat roken, zorg er dan voor dat deze 
elkaar niet aanraken. Dit zodat de rook 
makkelijk rond de verschillende stukken 
kan circuleren.
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RECEPTEN

// Warm gerookte biet met buffelmozzarella  
en basilicumolie

Ingrediënten

4 rode bieten
Rijstazijn
Olijfolie
Pijnboompitten
Verse basilicum
Appelkappertjes
2 bollen buffelmozzarella
Zeste van limoen
Peper
Zout
voor de basilicumolie:
5 dl olijfolie
1 handvol verse basilicum
1 handvol verse spinazie
Ijsblokjes

Bereiding

1. We gebruiken appel rookchips voor het 
roken van de bieten. Laat vooraf weken in 
water.

2. Maak de Oskar aan met enkele aanmaak 
houtwollen en kwalitatieve houtskool. Breng 
naar een temperatuur van ± 70 °C.

3. Leg de uitgelekte rookchips in aluminiumfolie, 
maak er een pakketje van en prik er  
enkele gaatjes in. Leg het vervolgens  
op de hete kolen.

4. Vul de bouillonschaal voor ¾ met water.
5. Leg de 4 rode bietjes op het onderste rooster 

van de Oskar. 
6. Zorg voor een constante temperatuur  

door te spelen met de luchttoevoergaten 
onder- en bovenaan de rookoven.

7. Na 2 uur mogen de bieten uit de rookoven  
en laat je ze rustig afkoelen. Schil ze  
en snij ze flinterdun met een mandoline.

8. Doe de bieten in kommetjes met 2 delen olie 
en 1 deel azijn. Kruid het geheel af met peper 
en zout. Laat de bieten gedurende 30 minuten 
in de marinade liggen.

9. Was de basilicum en blancheer deze kort in 
kokend water. Vul een kom met water en voeg 

de ijsblokjes en geblancheerde basilicum toe. 
Laat even weken en dep droog.

10. Mix de olijfolie, basilicum en spinazie.  
Kruid af naar eigen smaak. Werk de olie af  
met geroosterde pijnboompitten.

11. Leg de gerookte en gemarineerde bieten 
willekeurig op het bord. Trek de mozzarella  
in stukjes en leg deze bij de bieten.

12. Werk af met de basilicumolie, appelkappertjes, 
zeste van limoen, zwarte peper en extra 
pijnboompitjes. Serveer met wat stokbrood.

13. Geniet!
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Bereiding

1.  We gebruiken citroen rookchips voor het roken  
van de paprika’s. Laat vooraf weken in water.

2.  Maak de Oskar aan met enkele aanmaak houtwollen  
en kwalitatieve houtskool. Breng naar een temperatuur  
van ± 70 °C.

3.  Leg de uitgelekte rookchips in aluminiumfolie,  
maak er een pakketje van en prik er enkele gaatjes in.  
Leg het vervolgens op de hete kolen.

4.  Vul de bouillonschaal voor ¾ met water.
5.  Leg de paprika’s op het onderste rooster van de Oskar. 
6.  Zorg voor een constante temperatuur door te spelen met 

de luchttoevoergaten onder- en bovenaan de rookoven.
7.  Na 2 uur mogen de paprika’s uit de rookoven  

en laat je ze rustig afkoelen. 
8.  Snijd de paprika’s in schijfjes en dien op als bijgerecht  

of bij een frisse salade. 
9.  Werk eventueel af met wat verse tijm of bieslook. 
10.  Heerlijk! 

Ingrediënten

2 rode puntpaprika’s
2 gele puntpaprika’s

Ingrediënten

6 à 8 kippenboutjes

Bereiding

1. We gebruiken citroen rookchips voor het 
roken van de kippenboutjes. Laat vooraf 
weken in water.

2. Maak de Oskar aan met enkele aanmaak 
houtwollen en kwalitatieve houtskool.  
Breng naar een temperatuur van ± 70 °C.

3. Leg de uitgelekte rookchips in aluminiumfolie, 
maak er een pakketje van en prik er  
enkele gaatjes in. Leg het vervolgens  
op de hete kolen.

4. Vul de bouillonschaal voor ¾ met water.
5. Leg de kippenboutjes op het rooster van  

de Oskar en laat roken voor ongeveer 1 uur. 
Afhankelijk van de dikte van de kippenboutjes.

6. Haal de kippenboutjes vervolgens van  
de Oskar en serveer als hapje of met een frisse 
couscous salade. Enjoy!

// Warm gerookte kippenboutjes 

// Warm gerookte puntpaprika

Rook met mate wanneer je gasten over  
de vloer hebt, want niet iedereen is 
vertrouwd met een heftige rooksmaak!

 Tip 
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RECEPTEN

Bereiding

1. We gebruiken cognac rookchips voor het roken van de chocolade. Laat vooraf weken in water.
2. Maak de Oskar aan met enkele aanmaak houtwollen en kwalitatieve houtskool. Breng naar een 

temperatuur van ± 70 °C.
3. Leg de uitgelekte rookchips in aluminiumfolie, maak er een pakketje van en prik er enkele gaatjes 

in. Leg het vervolgens op de hete kolen.
4. Vul de bouillonschaal voor ¾ met water.
5. Breek de chocolade in verschillende stukken en leg in een RVS kom.
6. Zet de RVS kom op het bovenste rooster van de Oskar en laat roken voor 5 à 10 minuten. 
7. Haal de chocolade van de Oskar en meng tot een mooie massa. 
8. Serveer met roomijs naar keuze en werk af met banaan en verse munt. 
9. Delicious!

Ingrediënten

Enkele repen donkere chocolade
Roomijs naar keuze
Verse munt
Banaan

// Warm gerookte chocolade
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